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Beste ouders/verzorgers,  

Nogmaals de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Wens u en jullie allen, 
namens ons allen, een geweldig mooi 2019 en vooral (want dat blijft het 
allerbelangrijkste!) veel gezondheid! 
 
Afgelopen maandag 7 januari  is het nieuwe jaar begonnen voor nieuwe leerlingen maar ook voor 
meester Marcus Brandes. Marcus zal de (kleuter-) meester zijn voor de kinderen die in de 

instroomgroep komen. Zij, kinderen en meester, starten deze maand in groep 
geel bij juf Colinda en vanaf 4 februari gaan zij verder in lokaal roze. Welkom 
Marcus en veel succes en plezier op de Emma! 

 
De eerste week na de kerstvakantie staat altijd in het teken van de voorbereidingen van de CITO-
weken. Door de hele school worden de toetsen op het niveau van de leerlingen afgenomen om te 
bezien of het onderwijs wat is aangeboden de juiste weg heeft gevonden. Is de groei ingezet? En dan 

gaat het niet alleen om het leren maar ook om de persoonlijke ontwikkeling.  
 
Na deze weken gaan de leerkrachten alles verwerken in de rapporten die op 
vrijdag 8 februari mee naar huis komen. In de weken daarna vinden de 
voortgangsgesprekken plaats. En voor de groepen 8 leerlingen de 
Eindadviesgesprekken. Voor al deze gesprekken krijgt u natuurlijk t.z.t. een 
uitnodiging.  
 

Maar nu eerst......de toetsperiode. Wilt u er voor zorgen dat er, zeker in deze periode, geen afspraken 
voor tandarts, dokter of anders worden gemaakt. Mocht dat toch noodzakelijk zijn, dan graag vooraf 
even contact opnemen met de leerkracht om af te stemmen. Dank! 
 
Als alle administratie afgerond is gaan we verdere plannen maken voor onze voorjaarsschoonmaak 

op zaterdag 9 maart a.s. We zouden het fantastisch vinden als u 
ons zou willen helpen die dag. Een paar uur of de hele dag? Alles is 
welkom. Als u talent heeft voor opruimen, schoonmaken, 
timmeren, schilderen of groene vingers heeft? We houden ons 
aanbevolen! Wij zorgen een grote laadbak voor de deur én voor 
koffie/thee, broodjes en vanzelfsprekend een borreltje achteraf. 

Doet u mee? Komende week sturen we een uitnodiging via Social Schools waarin we u vragen om te 
reageren. Wij kijken uit naar de reacties!!  
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Woensdag 13 februari    Beroepenbeurs 
18 t/m 24 februari   Voorjaarsvakantie 

 Zaterdag 9 maart    Emma- voorjaarsschoonmaak 
 Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur  Koningin Emma 80 jaar!! Feest! 
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En daarna, als de school weer helemaal fris en fruitig is, leven we toe naar de feestweek rond ons 80 
jarig bestaan. De feestcommissie (ouders én collega's ) werken hard aan een 
feestelijk én verrassend programma. Voor nu is het belangrijk dat u vrijdag 5 
april vanaf 16.00 uur reserveert in de agenda!! We houden u op de hoogte.  
P.S. Misschien hebben we uw hulp hier ook bij nodig. Binnenkort meer hierover! 
 

 
Heeft u woensdagavond 27 maart nog in uw agenda staan? Dan komt René van 
Engelen een ouderavond verzorgen met als onderwerp "Verschil tussen jongens en 
meisjes".   

 
Enige tijd geleden heb ik in de weekbrief een oproep gedaan voor ouders in het Ouderpanel. Een 
ouderpanel bestaat uit willekeurige ouders uit de school (ongeveer 8) die samen met mij 3 keer op 
een avond gedurende het schooljaar bij elkaar komen om schoolzaken te bespreken of vragen te 
stellen. Vaak gaat dat over zaken waar u niet speciaal contact voor zoekt maar die wel vraagtekens 

bij kunnen oproepen. Maar ook het delen schoolontwikkelingen waar u als 
ouders blij van wordt.  
 
De tweede lichting van het ouderpanel komt dit schooljaar moeizaam op gang. 
De vorige bijeenkomst waren er twee ouders. Moet zeggen dat het een 

waardevolle avond was maar twee is echt te weinig.  
Komende woensdag 16 januari om 20.00 uur staat de 2e avond gepland. Mocht u denken, dat is wat 
voor mij, mail me dan vóór het komende weekend naar mijn mailadres: 
(nanda.klaassen@salomoscholen.nl)   
Mochten er geen of te weinig reacties komen dan gaat de bijeenkomst a.s. woensdag niet door. 
Maandag zal ik via Social Schools laten weten of dat wel/niet zo is. Hoe dan ook, dank voor het 
nadenken.  
 
Uitnodiging voetbaltoernooi Vanaf woensdag 6 maart tot en met woensdag 10 april 2019 kan de 
Koningin Emmaschool deelnemen aan het voetbaltoernooi. Er zijn voetbaltoernooien voor de 
groepen 3,4, 5/6, 7/8.  

 Als uw zoon/dochter mee wil doen aan dit toernooi kunt u hem/haar inschrijven via de 
volgende link: https://goo.gl/forms/35BdOscmkiGB6A6N2 

 De groepen 3/4 zullen spelen op woensdag 3 april. 

 De groepen 5/6: Voorronde woensdag 27 maart.  

 Groep 7/8 spelen op meerdere woensdagen vanaf woensdag 6 maart.  

 De finale is op woensdag 3 april. 
 

Alle wedstrijden van de voorrondes zullen plaatsvinden van 13.00 uur tot ongeveer 15:00 uur. 
Mochten we doorgaan naar de finales dan zullen die van 16.00 - 18.00 uur worden gehouden. 
Wij verwachten dat wie zich inschrijft ook de hele middag aanwezig is.  
 
Er wordt gespeeld op verschillende voetbalvelden in Haarlem. Dit krijgen we pas te horen als we het 
speelschema krijgen. 
Wij zoeken ook een begeleider per team om de kinderen tijdens 
het toernooi te begeleiden én een scheidsrechter per team. U kunt 
zich ook middels de link inschrijven.  
De inschrijving sluit: donderdag 25 januari 2019. Verdere 
informatie krijgt u de week voor het toernooi. 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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De Ouderraad vraagt uw hulp: 
Bent u toevallig.... makelaar, politieagent, kraamverzorgster, verkoper, 
schoonmaker, kok, designer, advocaat, verpleger, gastheer/vrouw, 
psycholoog, fotograaf, fysiotherapeut, programmeur, sportcoach, 
secretaresse, fabrieksarbeider, postbode, architect.... of heeft u een ander 
interessant beroep?  
 
Kom dan onze toekomstige generatie daarmee inspireren!  
 
De groep 8-leerlingen gaan naar het einde van het schooljaar toe, en de 
vraag over welke VO-school ze kiezen en wat ze later zouden kunnen en willen worden, houdt veel 
kinderen bezig. 
 
Daarom wordt er ieder jaar een beroepenbeurs georganiseerd voor alle leerlingen van groep 8. 
Dit is een beurs waarin de ouders van de school de leerlingen een kijkje laten nemen in het beroep dat 
ze uitoefenen. De kinderen krijgen in korte workshops een indruk van wat uw beroep inhoudt en wat 
voor opleiding ze daarvoor nodig hebben. 
De beroepenbeurs is op woensdag 13 februari van 9.00 tot 10.00 uur. 
Binnen dat uur kunnen de kinderen 4 beroepen bezoeken. Dit betekent voor u dat u 4 x 15 minuten 
een groepje iets vertelt/laat zien over uw beroep. De beurs vindt plaats in de aula van de school. 
 
Vindt u het leuk om iets over uw beroep te komen vertellen? Laat ons dit dan weten via 
ouderraad.kes@gmail.com. 
 
Bij aanmelding wordt u verder geïnformeerd over hoe e.e.a. in zijn werk gaat tijdens de workshop. 
We kijken uit naar een inspirerende beurs voor de groep-achters van de Emmaschool! 
 
Kanjertraining: de doorgaande lijn op onze school als het gaat om de sociaal emotionele 

ontwikkeling. Deze periode gaat het over rustig en respectvol zijn in 
taalgebruik en houding. Dat willen we allemaal, van en naar elkaar. 
Hieronder de beschrijving die de methode hierbij geeft.  
Om met alle opvoeders te delen:  
 

Blijf in de wereld van de rust/respectvol naar jezelf en de ander 

Durf rustig maar duidelijk brutaal gedrag te begrenzen. 

Je bent voorspelbaar in je gedrag voor kinderen  

Kinderen weten waar ze met jou aan toe zijn, je biedt hen veiligheid en geeft hen vertrouwen. Kinderen doen volwassen 

opvoeders na, wees je daarvan bewust. Als jij rustig en respectvol een conflict aangaat, dan ziet je kind hoe op een 

fatsoenlijke manier conflicten kunt oplossen.  

Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken  

Als een kind dwars doet, dan is er iets bijzonders aan de hand. Vraag door. 

2019 is gestart. Wij hebben er weer zin in. Laten we er met elkaar een prachtig jaar van maken.  
Namens het gemotiveerde team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een 
mooie weekend toe en tot de volgende weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/

